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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La integració dels materials biocompatibles en la nanotecnologia ha permès aquesta àrea tenir aplicacions en els camps 
de la biologia i la medicina, un fet que ha donat lloc a l'aparició de la nanobiotecnologia. La gran majoria d'aquestes 
aplicacions es basen en un aspecte fonamental: la interacció que es dóna entre els constituents biològics (normalment 
proteïnes) i els materials biocompatibles. Els nanotubs de carboni presenten una citotoxicitat inherent, mentre que els de 
nitrur de bor (BNNTs), isòsters amb els de carboni, són inherentment no-citotòxics i mostren una afinitat natural per les 
proteïnes. En aquesta memòria es presenten els resultats obtinguts de la interacció de BNNTs amb constituents bàsics 
biomoleculars (molècules que representen grups funcionals i aminoàcids) en absència de solvent mitjançant tècniques de 
modelatge i càlculs químic-quàntics amb tractament periòdic realitzats amb el codi CRYSTAL09. En primer lloc, s'ha 
trobat que els mètodes DFT basats en el GGA donen valors de band gap excessivament baixos (2.7 - 4.6 eV) comparat 
amb el valor experimental (5.5 eV), mentre que el funcional híbrid B3LYP dóna bons valors de band gap, el més acurat 
essent un BNNT amb índex (9,0), (5.4 eV). S'ha determinat que la interacció de BNNTs amb molècules pot venir guiat 
per: i) interaccions datives amb el B; ii) enllaç d'H amb el N; iii) interaccions pi-stacking. Les dues primeres forces 
d'interacció es veuen afavorides en BNNTs de radi petit, els quals interaccionen molt favorablement amb molècules 
polars, mentre que les terceres es veuen afavorides en BNNTs de radi gran, els quals interaccionen molt favorablement 
amb sistemes aromàtics o que continguin dobles enllaços. S'ha estudiat la interacció de BNNTs(6,0) amb molècules que 
contenen grups funcionals presents en residus aminoàcids i s'ha establert una escala d'afinitats relativa, la qual indica 
que tenen la major interacció aquelles molècules que estableixen interaccions datives B(nanotub)-N(molècula), seguit 
d’aquelles molècules que poden establir interaccions de tipus pi-stacking, i acabant amb aquelles molècules que 
estableixen interaccions datives B(nanotub)-O(molècula). Per últim s'ha estudiat la interacció de BNNTs amb diferents 
aminoàcids (glicina, lisina, àcid glutàmic i fenilalanina) i s'ha establert una escala d'afinitats relativa, la qual està d'acord 
amb les tendències observades per les molècules que contenen grups funcionals de residus aminoàcids.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The integration of biocompatible materials in nanotechnology has allowed nanoscience to have applications in biology- 
and medicine-related problems, a fact that has brought to the birth of a new area: nanobiotechnology.  
Most of the nanobiological applications are strongly sustained by a crucial aspect: the interaction occurring between the 
biological constituents (usually proteins) and the biocompatible materials. Carbon nanotubes (CNTs) exhibit an inherent 
high cytotoxicity, whereas boron nitride nanotubes (BNNTs), isosteres of CNTs, are inherently noncytotoxic and show a 
natural affinity towards proteins. In this memory we present the results on the interaction of BNNTs with some small 
biochemical-related molecules (such as functional molecules and amino acids) under strict gas-phase conditions (i.e., in 
absence of water) obtained by means of modeling tools and periodic quantum chemical calculations performed with the 
CRYSTAL09 code. First, its is observed that pure GGA DFT methods provides exceedingly low band gap values (around 
2.7 - 4.6 eV) for BNNT compared to the experiment (5.5 eV), whereas the hybrid B3LYP method provides good enough 
band gaps, the most accurate value being obatined by a BNNT with indexs of (9,0), (5.4 eV).  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
It has been observed that the interaction of BNNTs with molecules can be dictated by: i) dative interactions involving 
B(nanotube); ii) H-bonding involving N(nanotube); iii) dispersive pi-stacking interactions. The two former interacting forces 
are favoured in BNNTs of small radius, hence showing favourable interactions with polar molecules, while the later ones 
are favoured in BNNTs of large radius, hence exhibiting great interactions with aromatic and double bond-containing 
systems. The interaction between BNNTs(6,0) with molecules that contain functional groups present in amino acidic 
residues has been deeply studied and it has been established a relative affinity scale which stands that molecules 
capable to establish B(nanotube)-N(molecule) dative interactions show the most favourable bindings, followed by those 
molecules that establish pi-stacking interactions, followed by molecules that bind through B(nanotube)-O(molecule) dative 
interactions. Finally, the interaction of BNNTs with some amino acids (glycine, lysine, glutamic acid, and phenilalanine) 
has been studied and the relative affinity scale obtained is in agreement with the trends observed for the molecules that 
contain amino acidic functionalities. 
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1. Introducció 

Els materials biocompatibles són aquells que al contactar amb teixits vius no 
donen senyals de toxicitat ni de rebuig. Els primers materials biocompatibles foren els 
biomaterials, que són materials naturals o sintètics usats per substituir parcialment o 
totalment teixits vius o òrgans danyats. La primera generació de biomaterials tenia 
com a objectiu reemplaçar la part afectada mostrant alhora la mínima resposta tòxica 
possible, és a dir, integrar-se inertament ja que el material entra en contacte directe 
amb els teixits vius. Biomaterials d’aquesta generació són peces de Ti o d’aliatges 
metàl·lics usats com a pròtesis i implants, els quals es desenvoluparen intensament 
durant el 1960-1970. Cap a mitjans de la dècada dels 80, aparegueren la segona 
generació de biomaterials. Aquests, al integrar-se en l’organisme viu, més que ser 
inerts, mostren una bioactivitat, és a dir, participen en la reparació de la part 
afectada.[1] Un exemple serien els biomaterials ceràmics, els quals integrats a un os 
trencat creixen i s’hi adhereixen, d’aquesta manera participant en la regeneració òssia. 
Un avenç en els biomaterials d’aquesta generació fou que a més de ser bioactius 
també fossin biodegradables, és a dir, que una vegada reparat el teixit, el material 
(normalment un polímer) es descompongui inertament. Avui dia s’estan 
desenvolupant els biomaterials de tercera generació. Aquests es basen en biomaterials 
modificats molecularment per tal que, una vegada en contacte amb el teixit afectat, li 
estimuli una resposta genètica i cel·lular que li indueixi una autoregeneració de la seva 
part afectada. Actualment, existeixen quatre classes de biomaterials: i) metalls; ii) 
materials ceràmics; iii) materials polimèrics; iv) materials compòsits derivats de 
combiner els tres anteriors materials. Entre aquests, els biomaterials ceràmics 
presenten una característica molt particular i interessant: les seves salts inorgàniques 
immerses en fluids biològics donen lloc a la generació i creixement espontani del 
biomaterial, és a dir, són materials produïts biològicament. Aquest fenomen rep el 
nom de biomineralització.[2] 

La ciència de la nanotecnologia ha tingut un gran impacte en el progrés de la 
societat actual, intervenint en àrees tan diverses com la indústria pesant (nous 
materials per a l’aeronàutica o la construcció), en els sistemes d’informació i 
comunicació (nous dispositius semiconductors i optoelectrònics), o en la química 
mediambiental (nous catalitzadors més nets i eficients). L’existència de materials 
biocompatibles en el moment àlgid de la nanotecnologia permeté que aquesta ciencia 
presentés també unes aplicacions en el camp de la biologia i la medicina, fet que ha 
donat lloc a una nova àrea emergent: la nanobiotecnologia. Avui dia, la 
nanobiotecnologia està donant resultats molt prometedors en diverses disciplines, 
com: i) l’aparició de sistemes alliberadors de fàrmacs, on una sèrie de materials 
biocompatibles poden emmagatzemar molècules amb propietats terapèutiques que una 
vegada dins del cos humà poden ser alliberades d’una manera controlada;[3] ii) la 
posada a punt de nous processos biotecnològics, a partir de confinar i immobilitzar 
enzims en materials porosos i estimular la seva bioactivitat fora dels organismes 
vius;[4] iii) el disseny i desenvolupament de biosensors i biomarcadors que serveixen 
per a la diagnosi de malalties per imatge;[5] iv) establir noves estratègies per a la 
proteòmica, mitjançant l’ús de nanocristalls per a l’enriquiment de pèptids de baixa 
abundància per ser analitzats via espectrometria de masses.[6] A més a més, està essent 
un revulsiu en l’enginyeria dels teixits ossis ja que ha donat lloc a l’aparició dels 
biomaterials de tercera generació,[1] i ha permès tenir un major control en els 
processos de biomineralització per obtener bioceràmiques amb unes propietats 
físiques i químiques desitjades.[2] La gran majoria d’aquestes aplicacions radica en un 



           

 
 

aspecte fonamental: les interaccions que es donen entre els constituents biològics 
(usualment proteïnes) i els materials biocompatibles. El coneixement profund i 
racional de les interaccions proteïna/material permetria dissenyar i desenvolupar nous 
materials biocompatibles que al contactar amb el medi biològic exhibissin una 
propietat determinada, d’aquesta manera pensant a priori en la seva aplicació i 
funcionalitat.[7] Des d’un punt de vista molecular, preguntes claus per aconseguir 
aquest coneixement són les següents: i) quins són els residus aminoàcids responsables 
de la interacció proteïn/material biocompatibe i per què?; ii) és el contacte 
proteïna/material biocompatible directe o a través de les aigües del medi?; iii) la 
interacció de la proteïna es dóna majoritàriament en una superfície determinada del 
material biocompatible i per què?; iv) el contacte proteïna/material biocompatible 
indueix algun canvi conformacional significatiu en la proteïna? 

El salt de l’enginyeria nanotecnològica va ser degut, en part, al descobriment dels 
nanotubs de carboni (CNT). No obstant, els CNTs no tenen cabuda dins de la 
nanobiotecnologia ja que presenten una elevada citotoxicitat: els CNTs poden entrar a 
les cèl·lules, acumular-se al citoplasmes i causar la mort cel·lular.[8] Per tant, la gran 
majoria dels materials que s’utilitzen són o bé nanopartícules metàl·liques recobertes 
amb materials biocompatibles, o bé simplement biomaterials ceràmics, en ambdós 
casos usualment funcionalitzats per millorar la seva biocompatibilitat. No obstant, un 
estudi recent mostra que el nanotubs de nitrur de bor (BNNT), isoelectrònics amb els 
CNTs, no mostren ni citotoxicitat ni afecten a l’activitat cel·lular d’organismes sans.[9] 
És a dir, els BNNTs són materials biocompatibles. Aquest fet obre la porta a què la 
ciència dels nanotubs tingui possibles aplicacions en el camp de la biomedicina. No 
obstant, malgrat la biocompatibilitat demostrada pels BNNTs, no hi ha treballs ni 
teòrics ni experimentals adreçats a les interaccions biomolècula/BNNT; més aviat els 
treballs existents (tant teòrics com experimentals) s’orienten a la preparació i síntesi 
dels BNNTs i a la seva aplicació en l’enginyeria nanotecnològica.[10] Per tant, avui per 
avui, les possibles aplicacions biomèdiques dels BNNTs estan encara inexplorades.[11] 
Donada aquesta falta d’informació, en el present projecte es proposa realitzar un 
estudi computacional sobre la interacció de biomolècules amb BNNTs. 

2. Objectius del Treball 

Com s’ha mencionat en l’apartat de la Introducció, en un estudi adreçat a les 
interaccions proteïna/material biocompatible hi ha una sèrie de preguntes de suma 
importància a intentar donar resposta, ja que aquestes poden aportar informació molt 
útil en el coneixement sobre el contacte que es dóna entre constituents biològics i un 
determinat material biocompatible. Per tant, l’objectiu principal del projecte és 
respondre a les següents preguntes específiques: 

1. Quins són els grups funcionals més favorables de les (bio)molècules al 
interaccionar amb les parets dels BNNTs i per què? 

2. Quins són els centres o les regions dels BNNTs més favorables d’interacció 
amb les biomolècules? 

3. Quines són les forces conductores de la interacció entre les (bio)molècules i 
els BNNTs? 

3. Metodologia 



           

 
 

Les tècniques computacionals utilitzades en aquest projecte s’han basat 
bàsicament en  càlculs periòdics estàtics realitzats amb el codi CRYSTAL09.[12] 
CRYSTAL utilitza funcions de base centrades als àtoms, amb el que permet fer 
càlculs amb els mètodes DFT de tipus GGA pur com també híbrids. Així doncs, per a 
la calibració i modelatge dels BNNT s’ha utilitzat una varietat de funcionals de 
densitat GGA i híbrids, tots ells amb una base triple- amb funcions de polarització 
del tipus 6-311G(d). La interacció entre BNNTs i molècules s’ha estudiat a diferents 
nivells de càlcul: i) B3LYP/6-311G(d,p) (nivell L1); ii) B3LYP-D/6-311G(d,p) 
(nivell L2, que inclou les forces de dispersió); iii) nivell L3 però per a les molècules 
interaccionants usant una base TZV d’Ahlrichs per minimitzar l’error de superposició 
de base (nivell L3).  

Convé remarcar que CRYSTAL és un codi que explota molt bé la simetria dels 
sistemes periòdics, i que per aquest projecte en particular explota la simetria 
helicoïdal per a la construcció dels BNNTs. 

4. Resultats  

La tasca investigadora realitzada en aquest projecte es pot dividir en quatre 
apartats: i) calibració de les tècniques de modelatge d’un nanotub de nitrur de bor 
(BNNT) i dels mètodes que el descriuen; ii) influència del radi dels BNNTs en la 
interacció amb molècules de tipus “prova”; iii) interacció de BNNTs amb molècules 
que contenen grups funcionals presents en proteïnes; iv) interacció de BNNTs amb 
aminoàcids. 

4.1. Calibració metodològica dels BNNTs 

Una de les recents implementacions del codi CRYSTAL09 és la possibilitat de 
modelitzar nanotubs aprofitant els elements de simetria que els constitueixen. 
Aprofitant aquesta estratègia s’han modelitzat nanotubs de nitrur de bor. A més de 
modelitzar-los adequadament tenint en compte diferents paràmetres, com el seu 
vector quiral, s’ha fet un estudi de calibració metodològica exhaustiu per conèixer 
quin mètode DFT descriu millor les seves propietats electròniques. Se sap que els 
BNNTs són aïllants amb un band gap de 5.5 eV que és pràcticament invariant en 
funció del seu radi i la seva quiralitat, i és aquest valor el que s’ha pres com a 
referència. 

En primer lloc s’han modelitzat BNNTs amb diferents vectors quirals i s’ha 
optimitzat la seva geometria  amb diferents mètodes DFT. Els valors de band gap per 
ser comparats amb l’experimental es mostren en la Taula 1, i en la Figura 1 es 
mostren els tres BNNTs. 

Taula 1. Valors de band gap (en eV) de diferents BNNTs construïts a partir de diferents vectors quirals 
i calculats amb diversos mètodes DFT amb una base 6-311G(d). El valor del band gap experimental és 
de 5.5 eV.  

Mètode DFT vector quiral [radi cilíndric, Å] 
  (6,0) [2.397] (9,0) [3.595] (24,0) [9.587] 
GGA BLYP 2.81 3.78 4.61 
 PBE 2.75 3.75 4.61 
 PBEsol 2.70 3.71 4.60 
 BPW91 2.79 3.79 4.65 



           

 
 

 PW91PW91 2.77 3.76 4.63 
híbrid B3LYP (20%) 4.44 5.43 6.33 
 B3PW91 (20%) 4.42 5.44 6.37 
 PBE0 (25%) 4.79 5.82 6.75 
 BHLYP (50%) 7.04 7.98 7.61 

 

Figura 1. (a) BNNT (6,0); BNNT (9,0); BNNT (24,0). 

Com es pot comprovar, els mètodes DFT GGA subestimen el valor de band 
gap en comparació al valor experimental  mentre que els híbrids s’hi ajusten 
raonablement. Entre els diferents  BNNTs modelitzats i els diferents mètodes emprats, 
es pot concloure que el band gap més pròxim al experimental  el trobem per un BNNT 
amb índexs (9,0) calculat a nivell B3LYP (5.4 eV).  

En la Taula 1, a més, es pot intuir que una major quantitat de bescanvi exacte 
en la definició del funcional incrementa el band gap. Per aprofundir sobre aquest fet, 
s’ha variat monòtonament la quantitat de bescanvi  (des del 0% fins al 50%, en 
augments de 10%) introduït en la definició del funcional de bescanvi i correlació a 
partir dels paràmetres a0, ax i ac del B3LYP, i així avaluar com varia el valor de band 
gap. Els resultats es mostren a la Taula 2. 

Taula 2. Valors dels paràmetres variables en la construcció d’un funcional híbrid d’acord amb la 
formulació original del B3LYP:  EXC= EX

LSDA + a0(EX
exact – EX

LSDA) + ax EX
B + acEC

LYP, on s’ha 
mantingut la dependència de 0.00 ≤ a0 ≤ 0.50; ax=ac; ax=1.00 – a0. Band gaps (Eg) obtinguts per a cada 
joc de variables. Resultats amb un BNNT de vector quiral (6,0) i utilitzant una base 6-311G(d). 

Paràmetres fixats Eg (eV) 
a0 ax ac  

0.00 1.00 1.00 2.81 
0.10 0.90 0.90 3.60 
0.20 0.80 0.80 4.41 
0.30 0.70 0.70 5.25 
0.33 0.67 0.67 5.51 
0.40 0.60 0.60 6.12 
0.50 0.50 0.50 7.02 

 

B N(6,0)

(9,0)

(24,0)



           

 
 

Es pot observar que efectivament el fet d’augmentar la quantitat de bescanvi indueix 
un augment del valor del band gap. A més, s’ha trobat que una quantitat de bescanvi 
del 33% proporciona un band gap idèntic al experimental.  
 De la Taula 1 també es deriva el fet que radis cilíndrics més grans (definits pel 
vector quiral) provoquen un lleuger augment del band gap. Per estudiar aquest efecte 
s’han calculat diversos nanotubs on es varia el radi del cilindre i se n’ha calculat el 
band gap. Els resultats es mostren a la Taula 3. 

Taula3. Valors de band gap (Eg) obtinguts a partir de BNNTs amb diferents radis definits pel vector 
quiral. Resultats calculats a nivell B3LYP/6-311G(d). 

Vector quiral (N,0) Radi cilíndric (Å) Eg (eV) 
(4,0) 1.598 3.60 
(6,0) 2.397 4.44 
(9,0) 3.595 5.43 
(12,0) 4.794 5.86 
(15,0) 5.992 6.08 
(18,0) 7.191 6.21 
(21,0) 8.389 6.29 
(24,0) 9.587 6.33 

(, 0)a  6.32 
a Fulla de BN análoga al grafè. 

Com es pot veure, efectivament un augment de radi produeix un augment del 
band gap. En aquest cas al passar d’un cilindre de radi de 1.6 a 9.6 Å (d’índex de (4,0) 
a (24,0), respectivament) es produeix un augment del band gap de pràcticament 2 eV. 
Aquest fet és moderadament dissonant amb el que es coneix experimentalment, ja que 
el band gap d’un BNNT és pràcticament invariable al seu radi cilíndric. És de 
remarcar que a partir del BNNT(18,0) els band gaps són molt semblants al de la fulla 
de BN anàloga al grafè (radi ).  

4.2. Influència del radi dels BNNTs en la interacció amb molècules “prova” 

Els BNNTs estan constituïts per àtoms de B i N. Aquests àtoms poden tenir una 
hibridació sp2 o sp3 depenent del radi cilíndric del nanotub. BNNTs amb radis gran 
(e.g., amb índexs (15,0) o una fulla de BN anàloga al grafè, que seria el cas límit amb  
un radi ), es preveu que els àtoms de B i N tinguin una hibridació sp2 amb un entorn 
local trigonal plan en cada àtom. mentre que en canvi un BNNT amb radi petit (e.g., 
amb índexs (4,0)) els àtoms estan forçats a no ser plans degut a l’alt grau de curvatura 
del BNNT i per tant tindrien una hibridació sp3, amb el que el B seria un àtom 
coordinativament insaturat i el N tindria un parell d’electrons no enllaçants. És 
d’esperra que aquestes diferències repercutiran directament en les interaccions amb 
molècules, tant en la magnitud com en les forces conductores de la interacció. Així 
doncs, en aquest apartat es mostren els resultats d’un estudi sistemàtic de com varia la 
interacció de BNNTs amb diferent radis (i.e., índexs (4,0), (6,0), (9,0), (15,0) i (,0)-
fulla de BN) amb diferents molècules “prova”: H2O, NH3, HCOOH i C6H6. 

A les Figures 2, 3, 4 i 5 es mostren les geometries optimitzades d’aquests sistemes 
i a la Taula 4 es mostren els valors de l’energia d’interacció i de band gap de tots ells. 



           

 
 

 

Taula 4. Energies d’interacció (en kcal mol-1) entre els BNNTs de diferent radi i les molècules 
“prova” a nivells L1, L2 i L3. Valors de band gap (Eg) dels complexos a nivell L3 (entre parèntesis 
el valor de Eg dels suports de BN lliures d’interacció). 

Molècula 
prova 

suport L1 L2 L3 Eg (eV) 

H2O BNNT(4,0) -14.2 -17.5 -15.7 3.65 (3.60) 
 BNNT(6,0) -4.3 -7.7 -5.9 4.41 (4.42) 
 BNNT(9,0) -3.2 -6.6 -5.3 5.41 (5.42) 
 BNNT(15,0) -2.9 -6.0 -5.0 6.03 (6.08) 
 BN-sheet -2.7 -6.1 -4.5 6.30 (6.32) 
NH3 BNNT(4,0) -25.9 -30.4 -29.2 3.65 (3.60) 
 BNNT(6,0) -12.0 -16.9 -15.6 4.45 (4.42) 
 BNNT(9,0) -3.9 -9.4 -8.2 5.39 (5.42) 
 BNNT(15,0) -0.8 -6.4 -5.1 5.99 (6.08) 
 BN-sheet -1.1 -5.3 -4.4 6.29 (6.32) 
HCOOH BNNT(4,0) -14.7 -21.3 -19.2 3.32 (3.60) 
 BNNT(6,0) -5.2 -10.5 -9.0 4.42 (4.42) 
 BNNT(9,0) -4.1 -9.4 -8.1 5.41 (5.42) 
 BNNT(15,0) -3.4 -8.8 -7.3 6.07 (6.08) 
 BN-sheet (e) -2.8 -8.8 -7.6 6.24 (6.32) 
 BN-sheet (f) -1.5 -8.4 -6.9 6.25 (6.32) 
C6H6 BNNT(4,0) -0.5 -9.2 -8.5 3.50 (3.60) 
 BNNT(6,0) -0.6 -10.0 -9.0 4.40 (4.42) 
 BNNT(9,0) -0.4 -11.0 -9.9 5.40 (5.42) 
 BNNT(15,0) -0.3 -11.8 -10.5 5.88 (6.08) 
 BN-sheet -0.5 -14.4 -12.7 5.71 (6.32) 

  



           

 
 

 

Figura 2. Estructures optimitzades i paràmetres estructurals als nivells L1, (L2) i [L3] d’una 
molècula d’H2O interaccionant amb un BNNT (4,0), (6,0), (9,0), (15,0) i amb una fulla de BN 
(seccions a), b), c), d) i e), respectivament). Distàncies en Å. 
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Figura 3. Estructures optimitzades i paràmetres estructural estructurals als nivells L1, (L2) i [L3] 
d’una molècula d’NH3 interaccionant amb un BNNT (4,0), (6,0), (9,0), (15,0) i amb una fulla de 
BN (seccions a), b), c), d) i e), respectivament). Distàncies en Å. 
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Figura 4. Estructures optimitzades i paràmetres estructurals als nivells L1, (L2) i [L3] d’una 
molècula d’HCOOH interaccionant amb un BNNT (4,0), (6,0), (9,0), (15,0) i amb una fulla de BN 
(seccions a), b), c), d), i e) i f), respectivament). Distàncies en Å. 
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Figura 5. Estructures optimitzades i paràmetres estructurals als nivells L1, (L2) i [L3] d’una 
molècula de C6H6 interaccionant amb un BNNT (4,0), (6,0), (9,0), (15,0) i amb una fulla de BN 
(seccions a), b), c), d), i e), respectivament). Distàncies en Å. 

La interacció d’un BNNT(4,0) amb les molècules polars (H2O, NH3 i HCOOH) és 
de tipus datiu entre el B i els àtoms donadors d’electrons de les molècules (O, N, O, 
respectivament) i d’enllaç d’H entre el N del BNNT i un protó de les molècules. A 
més, pel HCOOH s’ha arribat la situació límit en què es transfereix espontàniament 
un protó de l’àcid al N del nanotub, establint-se així el parell iònic HCOO-/BNNT+.  

En la resta de suports de BN amb H2O i NH3 s’observa que a mesura que 
augmenta el radi les geometries canvien progressivament, amb la tendència que es 
perden les interaccions datives (els increments de distància molècula-Bor són 
significatius) i en menor grau els enllaços d’H. Per contra, les forces de dispersió 
guanyen pes. Per l’HCOOH, les geometries es conserven al augmentar el radi, ara 
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sense donar-se la transferència protònica espontània observada en el BNNT(4,0); és a 
dir, les interaccions de tipud datiu i l’enllaç d’H es mantenen. No obstant, les 
distàncies involucrades en aquests interaccions augmenten al augmentar el radi 
cilíndric. A més, per aquesta mateixa molècula interaccionant amb una fulla de BN 
apareix una segona estructura (degenerada en energia, veure Taula 2) en què la 
interacció és de tipus -stacking entre el doble enllaç de la molècula i un anell B3N3 
de la fulla. Per la molècula benzè (no polar), la interacció és més aviat de tipus -
stacking mitjançant forces de dispersió. Per tots els casos, la geometria optimitzada 
resultant és l’anell de benzè situat just a sobre d’un àtom de N del suport. 

Pel que fa a les energies d’interacció, les molècules polars segueixen totes la 
mateixa tendència: a mesura que augmenta el radi la magnitud d’interacció és menor. 
Aquest fet és lògic amb el que s’ha vist prèviament; amb radis petits les interaccions 
són de tipus datiu i d’enllaç d’H mentre que amb radis grans són de principalment de 
dispersió. Considerant que les primeres són més fortes que les segones, aleshores en 
radis petits s’obtenen valors d’interacció més favorables. Pel que fa al benzè, la 
tendència s’inverteix, a mesura que augmenta el radi cilíndric la magnitud 
d’interacció també augmenta. També és coherent amb el que s’ha vist prèviament; a 
mesura que augmenta el radi del BNNT s’afavoreixen les interaccions -stacking. 
Com que pel benzè aquesta és l’única força conductora possible a establir-se, al 
augmentar el radi s’afavoreix la magnitud d’interacció. És d’observar que aquest 
increment és molt més suau que no pas la disminució donada en les molècules polars.  
En la Figura 6 es manifesten clarament aquestes tendències. 

Figura 6. Variació de les energies d’interacció en fucnió del suport de BN (calculades a nivell L3). 

Així doncs, un augment del radi del BNNT implica un increment del caràcter 
híbrid sp2 dels àtoms de B i N i per tant guanyen pes les forces -stacking dispersives 
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en detriment de les de tipus datiu i enllaç d’H. Així doncs, BNNTs amb radis 
cilíndrics petits tindran interaccions favorables amb molècules polars, mentre que 
BNNTs amb radis cilíndrics grans tindran interaccions favorables amb molècules no 
polars, en especial amb sistemes aromàtics.  

Per últim comentar que la interacció d’aquestes molècules pràcticament no 
modifica el band gap dels suports de BN, el cas de major canvi essent la interacció del 
C6H6 amb la fulla BN anàloga al grafè, la qual  fa disminuir el band gap en 0.5 eV. 

4.3. Interacció amb molècules que contenen grups funcionals presents en proteïnes 

En aquesta part s’ha fet un estudi preliminar sobre la interacció d’un BNNT(6,0) 
amb molècules senzilles que contenen grups funcionals presents en proteïnes, i.e.,  
residus d’aminoàcids. Les molècules considerades es recullen a la Taula 5, juntament 
amb el residu d’aminoàcid que representen. És important constatar que per una 
molècula determinada s’ha considerat el seu homòleg metilat  (e.g., H2O/CH3OH) per 
avaluar si la presència de les cadenes alifàtica que subjecten els grups funcionals en 
els residus repercuteixen d’alguna manera  la interacció amb el BNNTs.  Esl resultats 
s’han  obtingut a nivell L3. 

Taula 5. Energies d’interacció (Eint, en kcal mol-1) entre un BNNT(6,0) i les molècules 
funcionals a nivell M3. Valors de band gap (Eg, en eV) dels complexos. 

sistema Model de Eint Eg 
BNNT/Wat Serina  -6.0 4.41 
BNNT/MeOH-1 Serina -7.5 4.42 
BNNT/MeOH-2 Serina -6.5 4.41 
BNNT/Amm Lisina -15.6 4.45 
BNNT/MeNH2 Lisina -17.3 4.46 
BNNT/FA Àcids aspàrtic i glutàmic -9.0 4.42 
BNNT/HOAc-1 Àcids aspàrtic i glutàmic -9.1 4.42 
BNNT/HOAc-1 Àcids aspàrtic i glutàmic -7.3 4.42 
BNNT/FM Asparagina i Glutamina -8.5 4.42 
BNNT/MeFM-1 Asparagina i Glutamina -9.0 4.42 
BNNT/MeFM-2 Asparagina i Glutamina -8.8 4.41 
BNNT/Me2FM Cadena principal -9.7 4.41 
BNNT/Gua-1 Arginina -23.8 4.45 
BNNT/Gua-2 Arginina -14.4 4.44 
BNNT/Gua-3 Arginina -2.9 4.41 
BNNT/MeGua-1 Arginina -25.6 4.43 
BNNT/MeGua-2 Arginina -25.4 4.37 
BNNT/MeGua-3 Arginina -24.6 4.37 
BNNT/MeGua-4 Arginina -23.0 4.41 
BNNT/MeGua-5 Arginina -18.7 4.45 
BNNT/MeGua-6 Arginina -15.9 4.47 
BNNT/MeGua-7 Arginina -13.5 4.36 
BNNT/MeGua-8 Arginina -12.4 4.44 
BNNT/Bz Fenilalanina -9.0 4.40 
BNNT/Tol Fenilalanina -10.9 4.39 
BNNT/PhOH Tirosina -11.3 4.06 



           

 
 

BNNT/MePhOH Tirosina -13.7 3.83 
BNNT/Ind-1 Triptòfan -13.9 3.79 
BNNT/Ind-2 Triptòfan -13.4 3.63 
BNNT/MeInd-1 Triptòfan -16.2 3.53 
BNNT/MeInd-2 Triptòfan -16.2 3.49 
BNNT/Im-1 Histidina -18.5 4.44 
BNNT/Im-2 Histidina -9.8 4.34 
BNNT/Im-3 Histidina -9.1 4.11 
BNNT/MeIm-1 Histidina -21.5 4.44 
BNNT/MeIm-2 Histidina -11.7 4.15 

Models per a la serina: interacció amb  aigua (Wat) i metanol (MeOH), Figura 7a. 
En el cas de l’H2O les contribucions en la interacció són de tipus datiu B-O i 

d’enllaç d’H feble OH···N, mentre que en el metanol aquestes dues contribucions se 
separen en dues estructures diferents, essent la que prsenta la interacció dativa la més 
estable (veure Taula 5). Per aquest cas, doncs, la presència d’un metil influeix en la 
geometria, en el tipus d’interacció, i també en la magnitud d’interacció, ja que el metil 
estableix forces de dispersió amb el BNNT afavorint la interacció final en 1.5 
kcal/mol respecte del cas de l’H2O.  

Models per a la lisina: interacció amb amoníac (Amm) i metilamina (MeNH2), Figura 
7b.  

La presència del metil no influeix en la geometries: per ambdós casos la 
interacció és principalment de tipus datiu B-Nmolècula. No obstant, com en els anteriors 
casos, la presència del metil afavoreix la interacció en 1.7 kcal/mol respecte de l’NH3. 

 

Figura 7. Estructures optimitzades a nivell L3 d’un BNNT (6,0) amb: a) aigua (Wat) i metanol 
(MeOH); b) amoníac (Amm) i metilamina (MeNH2). Distàncies en Å.  
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Models per als àcids aspàrtic i glutàmic: interacció amb àcid fòrmic (FA) i àcid 
acètic (HOAc), Figura 8).  

Les respectives formes més estables (BNNT/FA i BNNT/HOAc-1) són 
estructuralment molt similars com també la seva energia d’interacció (9 kcal/mol). 
Les interaccions són principalment de tipus datiu B-O i enllaç d’H N···H. No obstant, 
la presència del metil en l’HOAc permet localitzar un segon isòmer (BNNT/HOAc-2), 
el qual no existeix en l’àcid fòrmic. Aquest es forma a partir d’interaccions -stacking 
(dispersió) entre el doble enllaç del grup carboxílic i un anell B3N3 del nanotub.  

Models per a l’arginina i glutamina: interacció amb formamida (FM) i 2-
metilformamida (MeFM),  Figura 8b.  

Les geometries optimitzades són molt semblants a les obtingudes pels casos de FA 
i HOAc. Pel MeFM també s’ha trobat un nou isòmer amb interaccions de tipus -
stacking (BNNT/MeFM-2), que en aquest cas és degenerat amb el BNNT/MeFM-1 

Models per a la cadena principal d’un pèptid: interacció amb la 1,2-
dimetilformamida (Me2FM), Figura 8c.  

A part de les interaccions que es puguin donar amb les cadenes laterals dels 
residus aminoàcids, també hi ha la possibilitat que la cadena principal estableixi 
interaccions amb els nanotubs, i i en particular a través dels àtoms pertanyents a 
l’enllaç peptídic. L’única geometria localitzada (partint de diverses estructures 
inicials) és la BNNT/Me2FM, la qual es forma partir d’interaccions -stacking entre el 
pla de l’enllaç peptídic i els anells B3N3, i de forces de dispersió dels metils amb el 
nanotub. És remarcable que l’energia d’interacció obtinguda és de -9.7 kcal/mol, que 
és el valor més gran (en valor absolut) de tots els sistemes presentats en la Figura 7. 



           

 
 

 

Figura 8. Estructures optimitzades a nivell L3 d’un BNNT (6,0) amb: a) àcid fòrmic (FA) i àcid 
acètic (HOAc); b) formamida (FM), 2-metilformamida (MeFM), i 1,2-dimetilformamida 
(Me2FM). Distàncies en Å.  

Models per a l’arginina: interacció amb la guanidina (Gua) i 1-metilguanidina 
(MeGua), Figura 9. 

L’estructura més estable per la Gua (BNNT/Gua-1) presenta una interacció de 
tipus datiu entre el N imina de la Gua i el B del nanotub i un enllaç d’H entre el protó 
de l’amina i el N del nanotub. La segona més estable (BNNT/Gua-2, 9.4 kcal/mol per 
sobre) és semblant però la interacció dativa amb el B es dóna a través del N amina. 
Aquest diferència d’energia és coherent amb el fet que un N imina té un caràcter més 
donador d’electrons que un amina. L’estructura més inestable (BNNT/Gua-3, 20.9 
kcal/mol per sobre) presenta interaccions -stacking entre el doble enllaç HN=C de la 
Gua i un anell B3N3 del nanotub, per bé que existeix certa interacció dativa H2N-B. El 
fet d’afegir un grup metil en la posició 1 de la Gua fa incrementar el nombre 
d’isòmers possibles degut a que: i) existeixen 3 N diferents amb capacitat 
interaccionant (imina, amina primària i amina secundària); ii) la MeGua (al igual que 
la arginina) pot formar un forma zwitterió a partir d’una transferència protònica de 
l’amina secundària a l’imina (i.e, (NH2)2-C-N-CH3). Precisament, aquesta forma 
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zwiteriònica dóna lloc a una de les formes més estables trobades (BNNT/MeGua-1) 
on el N desprotonat (i per tant amb parcial càrrega negativa) estableix una interacció 
dativa amb el B  i el grup imina protonat (amb parcial càrrega positiva) estableix un 
enllaç d’H amb el N del nanotub. Les tres següents estructures (BNNT/MeGua-2, -3, i 
-4, que estan dins d’un rang de 2.6 kcal/mol per sobre la més estable) tenen la MeGua 
en la seva forma neutre i també presenten interaccions datives entre el B i el grup 
imina, amb el que les seves diferències energètiques provenen dels enllaços d’H 
laterals. Similarment, però molt més inestables, es troben les estructures en què la 
interacció dativa amb el B és a través dels N amina (BNNT/MeGua-5, -6, i -8) mentre 
que la BNNT/MeGua-7 és la que estableix interaccions de tipus -stacking. 

 

Figura 9. Estructures optimitzades a nivell L3 d’un BNNT (6,0) amb la guanidina (Gua) i la 1-
metilguanidine (MeGua). Distàncies en Å.  

Models per a la fenilalanina: interaccions amb benzè (Bz) i toluè (Tol), Figura 10a.  
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particularitat que els anells estan centrats sobre un àtom de N del nanotub. L’energia 
d’interacció és lleugerament més favorable pel toluè degut a la dispersió entre el grup 
metil i el BNNT. 
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Models per a la tirosina: interaccions amb el fenol (PhOH) i 4-metilfenol (MePhOH), 
Figura 10b.  

Similarment al casos de benzè i toluè, aquestes molècules també estableixen 
interaccions -stacking. A més, s’estableixen d’enllaços d’H febles entre el protó del 
grup OH i el N del nanotub, els quals confereixen una lleugera major estabilitat 
respecte els homòlegs Bz i Tol (aproximadament 2 kcal/mol). 

Models per al triptòfan: interaccions amb l’indol (In) i 2-metilindol (MeInd), Figura 
10c.  

També estableixen interaccions de tipus -stacking entre els anells aromàtics i els 
anells B3N3 dels nanotubs. No obstant, hi ha dos possibles orientacions de les 
molècules respecte els BNNTs, que donen lloc a dues geometries degenerades en 
energia: i) els anells aromàtics de 6 membres centrats al N del nanotub (BNNT/Ind-1 i 
BNNT/MeInd-1); ii) els anells aromàtics de 5 membres centrats al N del nanotub 
(BNNT/Ind-2 i BNNT/MeInd-2). A més, pels adductes BNNT/Ind-1 i BNNT/MeInd-
1, s’estableix un enllaç d’H feble entre l’NH de les molècules i el N del nanotub. 

 

Figura 10. Estructures optimitzades a nivell L3 d’un BNNT (6,0) amb: a) benzè (Bz) i toluè (Tol); 
b) fenol (PhOH) i 4-metilfenol (MePhOH); c) indole (Ind) i 2-metilindol (MeInd). Distàncies en Å.  

Models per a la histidina: interaccions amb l’imidazol (Im) i 4-metilimidazol (MeIm), 
Figura 11.  
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L’isòmer més estable per l’imidazol (BNNT/Im-1) presenta una única interacció 
de tipud datiu entre el B i el N no protonat de l’imidazol. Les altres dues estructures 
trobades (BNNT/Im-2 i BNNT/Im-3) són degenarades en energia i 9 kcal/mol més 
inestables, i formen interaccions de tipus -stacking on els anells aromàtics estan 
centrats sobre un àtom de N del nanotub. La diferència entre aquestes dues estructures 
radica en què el BNNT/Im-2 exhibeix una interacció dativa molt feble entre el B i el 
N no protonat, i el BNNT/Im-3 mostra un enllaç d’H feble entre l’NH del imidazol i 
el N del nanotub. Pel que fa al MeIm, les estructures BNNT/MeIm-1 i BNNT/MeIm-2 
són les anàlogues a BNNT/Im-1 i BNNT/Im-2, respectivament. Les seves energies 
d’interacció són 2 kcal/mol més favorables degut a la presència de forces dispersives 
entre els metils i els nanotubs. Convé comentar que l’estructura anàloga al BNNT/Im-
3 amb el MeIm col·lapse a l’estructura BNNT/MeIm-2; és a dir, no existeix, 
probablement degut a l’efecte inductiu feble del metil que fa que el N no protonat 
tingui un cert major caràcter donador i per tant tendeix a afavorir la interacció amb el 
B. 

 

Figura 11. Estructures optimitzades a nivell M3 d’un BNNT (6,0) amb l’imidazol (Im) i el 4-
metilimidazol (MeIm). Distàncies en Å.  

Un cop analitzades les estructures s’ha avaluat si s’estableix alguna tendència en 
les Eint calculades en funció del grup funcional de les molècules. Les energies 
d’interacció dels isòmers més estables per a cada sistema s’han ordenat en ordre 
creixent i el resultat obtingut es mostra en la Figura 12. S’ha trobat que la seqüència 
es pot dividir en tres regions: A, B i C. En la regió A, la de  major interacció, es 

BNNT/Im‐1 BNNT/Im‐2 BNNT/Im‐3

BNNT/MeIm‐1 BNNT/MeIm‐2

B
N

H

CN

1.668 3.063 2.847 3.1773.029

1.668
3.0223.053



           

 
 

troben els models representatius per a l’arginina (Gua i MeGua), histidina (Im i 
MeIm) i lisina (Amm i MeNH2). Aquestes tenen en comú que presenten: i) 
interaccions de tipus datiu entre el B del nanotub i un àtom de N de les molècules, que 
actuen com a centre de Lewis i àtom donador d’electrons, respectivament; ii) enllaços 
d’H entre un protó de les molècules i el N del nanotub. La regió B és d’interacció 
moderada i el constitueixen el models representatius per al triptòfan (In i MeInd), 
tirosina (PhOH i MePhOH), fenilalanina (Bz i Tol), i cadena principal d’un pèptid 
(Me2FM). Totes elles tenen en comú que estableixen principalment interaccions de 
tipus -stacking, ja sigui a partir dels anells aromàtics (cas dels tres primers models) o 
amb el doble enllaç de l’enllaç peptídic (cas de l’últim model). Per últim, la regió C, 
és la de menor interacció i la constitueixen els models representatius d’asparagina i 
glutamina (FM i MeFM), àcids aspàrtic i glutàmic (FA i HOAc), i serina (Wat i 
MeOH). En aquestes les interaccions són: i) de tipus datiu entre el B del nanotub i els 
àtoms d’O de les molècules, que actuen com a centre de Lewis i àtoms donadors 
d’electrons, respectivament; ii) d’ enllaços d’H entre un protó de les molècules i el N 
del nanotub. A partir d’aquesta ordenació manera es pot establir i racionalitzar una 
escala d’afinitats entre les diferents molècules que contenen grups funcionals presents 
en proteïnes. 

 

Figura 12. Variació de les energies d’interacció de les diferents molècules utilitzades. S’han 
agrupat en diferents regions (A, B, i C) d’acord amb els tipus d’interaccions principal que 
s’estableixen.  

Per últim convé mencionar que en la gran majoria dels casos el band gap dels 
BNNTs no s’ha vist significativament modificat. No obstant, sí que s’han observat 
variacions pels models de tirosina (disminució màxima de 0.6 eV) i especialment pels 
de triptòfan (disminució de 0.8 – 1 eV).  

4.4. Interacció amb aminoàcids 
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En aquesta part s’ha estudiat la interacció d’un BNNT(9,0) amb diferents 
aminoàcids que contenen una cadena lateral amb funcionalitats químiques semblants a 
algunes molècules estudiades en la secció anterior. Aquests aminoàcids són: glicina 
(aminoàcid de referència), lisina (cadena lateral NH2), àcid glutàmic (cadena lateral 
COOH), fenilalanina (cadena lateral C6H5). Els resultats s’han obtingut a nivell L2. 

Primerament s’ha començat amb la interacció de la glicina, on s’han optimitzat 
diversos adductes per establir quina és la interacció més favorable a través de la 
cadena principal. Les dues geometries més rellevants obtingudes es mostren a la 
Figura 13. 

Figura 5. Geometries optimitzades a nivell B3LYP-D/6-311G(d) de la glicina amb un BNNT.  
Distàncies en Å. 

En l’estructura BNNT/Gly-1 la interacció es dóna a través de les dues 
funcionalitats possibles que conté la glicina: i) interacció dativa H2N···B; ii) -
stacking entre el doble enllaç del C=O i un anell B3N3 del nanotub, mentre que en 
l’estructura BNNT/Gly-2 la interacció es dóna únicament a través del grup COOH 
segins l’esquema de: i) interacció dativa CO···B; ii) enllaç d’H OH···N (molt similar a 
l’àcid fòrmic). A la Taula 6 es mostren les energies d’interacció calculades, on es 
s’observa que la primera estructura és més favorable que la segona per 2.4 kcal mol-1. 

Taula 6. Energies d’interacció (Eint) entre un BNNT i els aminoàcids a nivell L2. Els valors de 
band gap (Eg) calculats també es mostren. 

 Eint (kcal mol-1) Eg (eV) 
BNNT-Gly1 -12.2 5.31 
BNNT-Gly2 -9.8 5.40 
BNNT-Phe -13.8 5.10 
BNNT-Glu -16.8 5.41 
BNNT-Lys -12.2 5.36 

 
Partint de l’adducte BNNT/Gly-1 (el més estable), s’han modelitzat els 

complexos amb la resta d’aminoàcids mantenint la interacció per la cadena principal i 
seguint el patró de les interaccions de la cadena lateral d’acord amb els observats per 
les molècules de la secció anterior. En la Figura 14 es mostren les geometries 
optimitzades per aquests tres complexos i a la Taula 5 les energies d’interacció 
calculades. 
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Figura 14. Geometries optimitzades a nivell B3LYP-D/6-311G(d) de la fenilalanina (BNNT-Phe), 
lisina (BNNT-Lys) i àcid glutàmic (BNNT-Glu) amb un BNNT.  Distàncies en Å. 

Per a tots tres casos, les interaccions de tipus -stacking entre el COOH de la 
cadena principal i els anells B3N3 del nanotub es mantenen, mentre que la interacció 
dativa entre el grup amina de la cadena principal i el B del nanotub es manté només 
per la fenilalanina i es perd per a la lisina i l’àcid glutàmic. Pel que fa a les 
interaccions de les cadenes laterals, per a la fenilalanina és idèntica que la observada 
pel Bz i Tol (-stacking entre anells), per la lisina també és idèntica que per l’Ammi 
MeNH2 (datiu H2N-B), mentre que per l’àcid glutàmic segueix l’estructura trobada 
en el BNNT/HOAc-2, i.e., el grup COOH interacciona a través del doble enllaç del 
C=O (-stacking novament). A partir de les energies d’interacció calculades es pot 
establir la següent escala d’afinitats relativa d’aquests aminoàcids amb els 
BNNTs(9,0): Lys > Phe > Glu  Gly. Aquesta seqüència segueix una tendència molt 
semblant a l’obtinguda per les molècules funcionals de la secció prèvia.  

5. Conclusions 

- Els mètodes híbrids que contenen un percentatge de bescanvi exacte al voltant 
d’un 20 – 30 % descriuen les propietats electròniques (i.e. band gap) dels BNNTs 
molt correctament. Els mètodes GGA purs donen valors de band gap 
significativament inferiors mentre que híbrids amb percentatges superiors als 
esmentats (i.e. 50%) donen valors excessivament grans. 
 

- Un augment del radi en els BNNTs implica un increment del caràcter híbrid sp2 
dels àtoms de B i N i per tant guanyen pes les forces -stacking dispersives en 
detriment de les de tipus datiu i enllaç d’H. Així doncs, BNNTs amb radis 
cilíndrics petits tindran interaccions favorables amb molècules polars, mentre que 
BNNTs amb radis cilíndrics grans tindran interaccions favorables amb molècules 
no polars, en especial amb sistemes aromàtics.  
 

- La interacció entre BNNTs i molècules que contenen grups funcionals presents en 
proteïnes pot venir conduïda bàsicament per: i) interaccions datives entre els 
àtoms de B del nanotub (centres de Lewis) i àtoms donadors d’electrons de les 
molècules interaccionants; ii) enllaç d’H entre els N del nanotub i protons amb 
caràcter àcid de les molècules interaccionants; iii) interaccions de  tipus -
stacking conduïdes per forces de dispersió, principalment entre anells aromàtics o 
dobles enllaços presents en les molècules interaccionants i anells B3N3 dels 
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nanotubs. A partir de les energies d’interacció calculades a nivell L3 s’ha pogut 
establir una escala d’afinitats relativa que indica que tenen la major interacció 
aquelles molècules que estableixen interaccions datives B-Nmolècula, seguit 
d’aquelles molècules que poden establir interaccions de tipus -stacking, 
especialment amb anells aromàtics i el nanotub; i acabant amb aquelles molècules 
que estableixen interaccions datives B-Omolècula. 

 
- La interacció entre els aminoàcids i els nanotubs també ve conduïda per les 

interaccions descrites en la conclusió anterior. De les energies d’interacció 
calculades se’n deriva la següent seqüència (Eint entre parèntesis i en kcal mol-

1): lisina (-16.8) > fenilalanina (-13.8) > àcid glutàmic (-12.2)  glicina (-12.2). 
Aquesta seqüència és molt similar a l’obtinguda per les molècules que contenen 
grups funcionals de residus aminoàcids. 
 

- L’efecte de les interaccions sobre el band gap dels BNNTs és poc significatiu en 
la gran majoria dels sistemes estudiats. No obstant, s’han observat disminucions 
importants en els models representatius de per a la tirosina i (0.8 i 1 eV, 
respectivament). 
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En el període d’un any i mig de gaudi de l’ajut (01/04/2010 – 30/09/2011), s’han 
publicat 6 articles i 1 capítol de llibre, i 2 articles es troben en procés de preparació. 
També s’ha assistit a 5 congressos diferents, on en 2 dels quals s’ha participat amb 
comunicació oral. Del total de publicacions, 7 s’emmarquen en la línia de recerca del 
grup d’acollida relacionada amb el tema del projecte de l’ajut, la de interaccions 
biomolècula/superfícies inorgàniques (publicacions 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9), i d’entre 
aquestes 2 estan directament relacionades amb el projecte de l’ajut (publicacions 8 i 
9). Les 2 publicacions restants (1 i 4) han sigut fruit de la participació del 
l’investigador en treballs relacionats amb una altra de les línies del grup, la del rol de 
metalls de transició en malalties neurodegeneratives. Així doncs es pot considerar que 
efectivament l’investigador s’ha integrat plenament en el grup d’acollida, i ha 
participat activament en les línies de recerca del grup amb molts bons resultats. 
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